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Information om Nynäshamns Sommarskola för åk 8(blivande år
9) 2014
Sommarskolan vänder sig till elever i år8 som inte fick betyget E på vårterminen eller som
befaras att inte nå betyget E i slutbetyg i kärnämnena svenska, svenska som andra språk,
engelska eller matematik. Under sommarskolan hinner eleven läsa två av dessa ämnen om så
behövs. Tanken är att eleverna skall vara väl ”igång” med sitt skolarbete inför sitt avslutande
år i grundskolan.
Sommarskolan ökar möjligheten att uppnå grundskolans kunskapskrav. Varje dag motsvarar
ungefär en veckas undervisning i ämnet under en termin. Vid bedömning följs
kunskapskraven i kursplanen. Efter sommarskolan sker en överlämning av resultaten till
elevens ordinarie undervisande lärare som väger in detta vid bedömningen av eleven det sista
läsåret.
Varje elev arbetar individuellt med de kriterier som deras ordinarie lärare angivit att de inte
uppnått. Varje dag ges en läxa som följs upp dagen därpå. Varje elev får visa sina färdigheter
genom prov, uppsats, muntlig framställning m.m.
Undervisningen sker på Vanstaskolan under tiden den 5/8 - 12/8, v. 32 och v.33
Sommarskolan är frivillig, men kräver närvaro, arbete och motivation. Skolan börjar kl 8.30
med en kort genomgång av dagen, därefter arbetar eleverna intensivt till kl 11.00 inkl. en kort
rast. Lunch kommer att serveras i skolan kl 11.00. Eftermiddagspasset börjar kl. 12.00 och
avslutas kl.14.00. De elever som behöver läsa två ämnen byter ämne efter lunch.
Ansökan
Ansökan fylls i av elev och vårdnadshavare och elevens ordinarie ämneslärare. Till ansökan
bifogas ett åtgärdsprogram som beskriver de kunskapskrav som inte uppfyllts för
kunskapskraven för betyget E. Ansökan skickas senast 28 maj till rektor på respektive
skola. För vidarebefordran till sommarskolans rektor.
Rätt till skolskjuts
Elev som bor mer än 5 km från Vanstaskolan har rätt till reseersättning. Om eleven köper
SL:s veckokort, kan reseersättning fås av hemskolan i efterskott genom att uppvisa kort och
fylla i blanketten ”reseersättning vid sommarskola 2014”.
Med vänlig hälsning
Per Ruthström, rektor för åk 6-9 på Vanstaskolan och ansvarig för sommarskolan 2014.
Tel. 08-520 735 04. E-post: per.ruthstrom@nynashamn.se

